
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Bình Dương, ngày 11 tháng 3, năm 2022 

 

Công ty cổ phần Delta Seikan (Delta Seikan Corporation) là đơn vị chuyên sản xuất bao bì kim 

loại và in tráng trên kim loại tại Việt Nam. Các sản phẩm chính của Delta Seikan bao gồm lon 

thiếc 2 mảnh, 3 mảnh, in, tráng gia công trên bề mặt kim loại tấm. Với đội ngũ nhân viên giàu 

năng lực, và công nghệ máy móc sản xuất luôn được cải tiến, chúng tôi tự tin đem đến cho 

khách hàng những sản phẩm với chất lượng cao nhất và ổn định nhất. 

Do yêu cầu mở rộng sản xuất, công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: 

 

1. Nhân viên chế bản, bình file (SL:01) 

Mô tả công việc: 

o Xử lý file in trên thiếc, dàn file, tách màu, trapping trước khi in. 

o Vận hành máy in mẫu, máy CTP. 

o Kiểm tra mẫu sản phẩm trước khi sản xuất in hàng loạt. 

o Đảm bảo chuẩn bị mẫu kịp tiến độ sản xuất. 

o Các nhiệm vụ khác sẽ được trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn. 

o Phối hợp vận hành an toàn thiết bị trên dây chuyền in và phát hiện những sự cố kỹ thuật 

và biện pháp khắc phục. 

o Hỗ trợ, theo dõi chặt chẽ chất lượng sản phẩm in. 

o Duy trì ổn định hiệu suất máy móc thiết bị. 

o Kiểm soát phế phẩm ở tỷ lệ thấp nhất. 

o Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, gọn gàng và sạch sẽ. 

Các trách nhiệm khác: 

o Luôn có tinh thần hợp tác với các bộ phận khác. 

o Phối hợp với các bộ phận kinh doanh, kỹ thuật hoàn thiện file in cho khách hàng. 

Yêu cầu công việc: 

o Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật Chế bản, In. 

o Có khả năng quản lý và giải quyết vấn đề tốt là một lợi thế. 

o Có khả năng làm việc theo nhóm. 

o Có kỹ năng làm việc trên các phần mềm đồ họa như photoshop, AI, Corel… 

o Có tinh thần cầu tiến. 

Quyền lợi được hưởng: 

o Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…) 



o Môi trường và điều kiện làm việc phù hợp, trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị và Bảo 

hộ lao động. 

o Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài. 

Địa điểm làm việc: 

o Nhà máy công ty cổ phần Delta Seikan, cụm công nghiệp Tam Lập, Phú Giáo, Bình 

Dương. 

Phương thức nhận hồ sơ: 

o Ứng viên quan tâm đến công việc có thể nộp hồ sơ, CV bản mềm đến địa chỉ email: 

hr@deltaseikan.com hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại các địa chỉ sau: 

o Văn phong công ty cổ phần Delta Seikan, lầu 2, số 52 Trường Sa, phường 17, 

quận Bình Thạnh, TPHCM. 

o Nhà máy công ty cổ phần Delta Seikan, cụm công nghiệp Tam Lập, xã Tam Lập, 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. 

 

2. Kỹ sư chuyên ngành in (SL:02) 

Mô tả công việc: 

o Vận hành an toàn thiết bị trên dây chuyền in và phát hiện những sự cố kỹ thuật và biện 

phát khắc phục 

o Theo dõi chặt chẽ chất lượng sản phẩm trên dây chuyền. 

o Duy trì ổn định hiệu suất dây chuyền. 

o Kiểm soát phế phẩm ở tỷ lệ thấp nhất. 

o Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, gọn gàng và sạch sẽ. 

o Vận hành dây chuyền sản xuất đáp ứng yêu cầu chất lượng ISO9001:2015 và FSSC22000. 

o Các nhiệm vụ khác sẽ được trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn. 

Các trách nhiệm khác: 

o Luôn có tinh thần hợp tác với các bộ phận khác. 

o Phối hợp với các bộ phận khác như: chế bản, kỹ thuật, chất lượng để hoàn thiện tốt 

nhiệm vụ được giao. 

Yêu cầu công việc: 

o Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành IN. 

o Ứng viên có kinh nghiệm in trên kim loại là một lợi thế 

o Có khả năng quản lý và giải quyết vấn đề tốt. 

o Có khả năng làm việc theo nhóm. 

o Vi tính văn phong. 

o Có tinh thần cầu tiến. 

Quyền lợi được hưởng: 

o Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…) 
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o Môi trường và điều kiện làm việc phù hợp, trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị và Bảo 

hộ lao động. 

o Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài. 

Địa điểm làm việc: 

o Nhà máy công ty cổ phần Delta Seikan, cụm công nghiệp Tam Lập, Phú Giáo, Bình 

Dương. 

Phương thức nhận hồ sơ: 

o Ứng viên quan tâm đến công việc có thể nộp hồ sơ, CV bản mềm đến địa chỉ email: 

hr@deltaseikan.com hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại các địa chỉ sau: 

o Văn phong công ty cổ phần Delta Seikan, lầu 2, số 52 Trường Sa, phường 17, 

quận Bình Thạnh, TPHCM. 

o Nhà máy công ty cổ phần Delta Seikan, cụm công nghiệp Tam Lập, xã Tam Lập, 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. 

 

3. Kỹ sư điện, tự động hóa (SL:02) 

Mô tả công việc: 

o Quản lý, vận hành các hệ thống điện, PLC, tự động hóa của dây chuyền sản xuất, máy 

móc thiết bị của nhà máy. 

o Tham gia công tác sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy móc và hệ thống định kỳ, đột xuất. 

o Quản lý, theo dõi và lên kế hoạch bảo trì, sửa chữa các hệ thống do mình quản lý, mua 

sắm các thiết bị, vật dụng tiêu hao liên quan hệ thống. 

o Thực hiện các công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao với nhà thầu trong quá 

trình vận hành. 

o Chịu trách nhiệm về chất lượng, xử lý các vấn đề trong quá trình vận hành. 

o Các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của ban giám đốc. 

o Phối hợp vận hành an toàn thiết bị trên dây chuyền sản xuất và phát hiện những sự cố 

kỹ thuật và biện pháp khắc phục. 

o Duy trì ổn định hiệu suất máy móc thiết bị. 

o Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, gọn gàng và sạch sẽ. 

Các trách nhiệm khác: 

o Luôn có tinh thần hợp tác với các bộ phận khác. 

o Phối hợp với các bộ phận khác hoàn thành công việc được giao. 

Yêu cầu công việc: 

o Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện tử, tự động hóa. 

o Có khả năng quản lý và giải quyết vấn đề tốt là một lợi thế. 

o Có khả năng làm việc theo nhóm. 

o Có tinh thần cầu tiến. 

Quyền lợi được hưởng: 
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o Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…) 

o Môi trường và điều kiện làm việc phù hợp, trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị và Bảo 

hộ lao động. 

o Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài. 

Địa điểm làm việc: 

o Nhà máy công ty cổ phần Delta Seikan, cụm công nghiệp Tam Lập, Phú Giáo, Bình 

Dương. 

Phương thức nhận hồ sơ: 

o Ứng viên quan tâm đến công việc có thể nộp hồ sơ, CV bản mềm đến địa chỉ email: 

hr@deltaseikan.com hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại các địa chỉ sau: 

o Văn phong công ty cổ phần Delta Seikan, lầu 2, số 52 Trường Sa, phường 17, 

quận Bình Thạnh, TPHCM. 

o Nhà máy công ty cổ phần Delta Seikan, cụm công nghiệp Tam Lập, xã Tam Lập, 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. 

 

Bình Dương ngày 11, tháng 3 năm 2022 

       Tổng Giám Đốc 
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